แนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
(แนบทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ว 66 ลง 25 ก.ย. 2557)
๑.

หลักการในการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจเป-นไปตาม กฎ ก.ตร.ว0าดวยหลักเกณฑ4 วิธีการ
และระยะเวลาการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของขาราชการตํ ารวจ พ.ศ.2547 ออกโดย พ.ร.บ.ตํ ารวจ
แห0 งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๖ ซึ่ งกํ า หนดใหผู บั งคั บ บั ญชามี ห นาที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงนําไปใชประกอบการพิจารณา
แต0งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงครั้งนี้ แบ0งกลุ0มการประเมินใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
โดยแยกขาราชการตํารวจกลุ0มดีเยี่ยมออกจากกลุ0มดี ตามสมมุติฐานที่ว0าขาราชการตํารวจส0วนใหญ0จัดอยู0ใน
กลุ0มมาตรฐานกลาง โดยผูที่อยู0ในกลุ0มดีเยี่ยมควรเป-นผูมีความประพฤติดี และปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ทุ0มเท เสียสละ อย0างสม่ําเสมอ ต0อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมิน จนเป-นแบบอย0างที่ดี และตองคิดคน
นวัตกรรมในการปฏิบัติหนาที่ใหม0ๆ และไดมีการนําไปใชปฏิบัติ จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการไดอย0างแทจริง
อย0างเป-นรูปธรรม หรือมีผลการปฏิบัติงานเป-นกรณีพิเศษอย0างดียิ่ง เช0น เป-นงานที่ยุ0งยาก สลับซับซอนมากกว0า
ปกติทั่วไป การไดมาซึ่งขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เป-นไปดวยความยากยิ่ง หรือเป-นงานปกติแต0มีการปรับ
ระบบการทํ า งานใหสั้ น กระชั บ คล0 องตัว ลดความซ้ํา ซอนของเอกสาร หลั กฐาน และขั้ น ตอนที่ ไม0 จํ า เป- น
เป-นตน สําหรับผูที่อยู0ในกลุ0มตองปรับปรุงจะเป-นคนส0วนนอยในองค4กร คือเป-นผูมีความประพฤติไม0เรียบรอย
บกพร0องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาต0อไป
ดังนั้น เพื่อใหการประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการของขาราชการตํารวจมี ความเที่ยงตรง น0าเชื่อถื อ
โปร0งใส และตรวจสอบได จึงใหขาราชการตํารวจดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป-นไปตามที่กําหนด
ไวในแนวทางนี้มีหลักการ ดังนี้
๑.๑

ปจจัยที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย
๑.๑.๑ ผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑.๒ ความสามารถเชิงสมรรถนะ

๑.๒ การกําหนดขอตกลง ก0อนการประเมินใหมีการจัดทําขอตกลงที่ใชในการประเมินตามหัวขอ
ประเมิน แยกตามระดับของผูรับการประเมินที่ ตร. กําหนด
๑.๓ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ใหมีการบันทึก รายงาน รวบรวม จัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติ
ราชการและผลการประเมิน ไวอย0า งต0อเนื่องและเป-น ระบบ สํา หรับใชเป-น ขอมูล หลักฐานในการประเมิ น
แทนการใชดุลยพินิจ
๑.๔ การนํ าผลการประเมิ นไปใช ใหนํ าผลการประเมิ นไปใชเป- นขอมู ลประกอบการพิ จารณา
บริหารงานบุคคลของ ตร. ใหเกิดความเป-นธรรม

-2๑.๕

การประเมินขาราชการตํารวจใหเป,นไป ดังนี้
1.5.1 ใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ผู รั บ การประเมิ น ขึ้ น ไป 1 ระดั บ เป- น ผู ประเมิ น และ
ผูบังคับบัญชาเหนือผูประเมิน 1 ระดับ เป-นผูตรวจสอบ
1.5.2 ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ ผบ.ตร. ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1
ระดับเป-นผูประเมินและผูตรวจสอบ
1.5.3 นว.และผูช.วย นว. ในสํานักงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ ใหผูบังคับบัญชา
เป-นผูประเมินและผูตรวจสอบ
1.5.4 ผู ปฏิบัติร าชการหรือช.ว ยราชการในสํา นัก งานของผู บัง คับบัญ ชาทุก ระดับ
ใหผูที่มีตําแหน0งสูงสุดในสํานักงานรองจากผูบังคับบัญชาเป-นผูประเมิน และผูบังคับบัญชาเป-นผูตรวจสอบ
๑.๕.5 ขาราชการตํารวจประจําหรือสํารองราชการส.วนราชการใด ใหประเมินตาม
ระดับของหน0วยงานที่ผูรับการประเมินประจําหรือสํารองราชการ ดังนี้
๑.๕.5.1 ระดับ ตร. ให ผู ช0ว ย ผบ.ตร. ที่รับ ผิด ชอบงานบริห ารงานบุค คล
เป-นผูประเมิน และ รอง ผบ.ตร. หรือที่ปรึกษา (สบ 10) ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป-นผูตรวจสอบ
๑.๕.5.2 ระดับ บช. หรือ เทีย บเท0า ให รอง ผบช. ที่ไ ดรับ มอบหมายเป-น
ผูประเมิน และ ผบช.เป-นผูตรวจสอบ กรณี รอง ผบช.ประจํา ให ผบช.เป-นผูประเมินและผูตรวจสอบ
๑.๕.5.3 ระดับ บก. หรือ เทีย บเท0า ให รอง ผบก. ที่ไ ดรับ มอบหมายเป-น
ผูประเมิน และ ผบก. เป-นผูตรวจสอบ กรณี รอง ผบก.ประจํา ให ผบก. เป-นผูประเมินและผูตรวจสอบ
1.5.6 ใหมีคณะกรรมการประเมิ นทํ าหนาที่ พิจ ารณาว0 า ผูรั บ การประเมิน ที่ยื่ นแบบ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม (ผนวก ก-4) เป-นผูมีคุณสมบัติครบถวนอยู0ในระดับดีเยี่ยมหรือไม0
๒.

ในแนวทางนี้

๒.๑ การประเมิ น หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ ของขาราชการตํ า รวจ
ประจํ า ปQ ในดานผลงานและคุ ณลั กษณะผู ปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ เพิ่ มความรู ทั ก ษะ ทั ศนคติ คุ ณธรรมและ
จริยธรรม
๒.๒ ผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตามอํานาจหนาที่
และที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๒.๓ ความสามารถเชิ ง สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะผู ปฏิ บั ติ ร าชการเชิ ง พฤติ ก รรม
ที่ เ ป- น ผลมาจากความรู ทั ก ษะ ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ ทํ า ใหขาราชการตํ า รวจผู นั้ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
๒.๔ ผูรับการประเมิน คื อ ขาราชการตํา รวจตั้ งแต0 ระดับ ผบ.หมู0 ขึ้น ไป ที่มีผลการปฏิ บัติ งาน
ในแต0ละรอบปQงบประมาณ

-3๒.๕ ผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินขึ้นไป ๑ ระดับ หรือ เป-นผูปกครองบังคับบัญชา
ขณะทําการประเมิน
๒.๖ ผูตรวจสอบ คือ ผูบังคับบัญชาเหนือผูประเมินขึ้นไป ๑ ระดับ หรือ เป-นผูปกครองบังคับบัญชา
ขณะทําการตรวจสอบ
2.7 รอบระยะเวลาการประเมิน หมายถึง รอบระยะเวลาการปฏิ บัติ ร าชการ 6 เดือน ไดแก0
รอบระยะเวลาประเมิน ครั้งที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต0 1 ต.ค. - 31 มี.ค. ของปQถัดไป และครั้งที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต0
1 เม.ย. - 30 ก.ย. ของปQเดียวกัน
๒.8 ปจจัยที่ใชในการประเมิน หมายถึง องค4ประกอบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ไดแก0 ผลการปฏิบัติราชการ และความสามารถเชิงสมรรถนะ
๒.9 หัวขอประเมิน หมายถึง หัวขอที่ ตร.กําหนดใหหน0วยนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะของผูรับการประเมิน
๒.10 ขอตกลง หมายถึง ขอตกลงระหว0างผูรับการประเมินกับผูประเมิน ในการกําหนดรายละเอียด
การปฏิบัติหนาที่ในแต0ละรอบระยะเวลาการประเมิน
2.11 ตําแหน.งขาราชการตํารวจ ใหหมายความรวมถึงตําแหน0งเทียบเท0ากับตําแหน0งนั้นดวย เช0น
ตําแหน0ง ผบก. หมายความรวมถึง ตําแหน0ง ลก.ตร. เป-นตน
หน.วยงานระดับใด ใหหมายความรวมถึง หน0วยงานที่เทียบเท0าหน0วยงานนั้นดวย เช0น รพ.ตร.
เป-นหน0วยงานเทียบเท0าระดับ บช. เป-นตน
๒.๑2 ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน.งประจําหรือสํารองราชการ หมายถึง ขาราชการตํารวจที่
ประจํา ตร. หรือส0วนราชการใด ตามกฎ ก.ตร. ว0าดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจํา ตร.หรือส0วนราชการใด
หรือสํารองราชการในส0วนราชการใด และขาราชการตํารวจที่มีตําแหน0งประจํา เช0น รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.,
ผบก.ประจํา บช. หรือ ผบ.หมู0 ประจํา บก. หรือ บช. เป-นตน
๓.

ขั้นตอนและวิธีการ
๓.1

การดําเนินการก.อนการประเมิน
3.1.1 ใหผู รั บ การประเมิ น ใชแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตามที่ ตร.กํ า หนด

(ผนวก ก) ดังนี้
3.1.1.1 ระดับ ผบ.หมู. - รอง ผกก. (ยกเวน สว. - สวญ. ทําหนาที่หัวหนาหน.วย
และรอง สว. ขึ้นไปที่ดํารงตําแหน.งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดไดในตัวเอง) (ผนวก ก-1)
3.1.1.๒ ระดับ รอง สว. ขึ้นไปที่ดํารงตําแหน.งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได
ในตัวเองและระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ไม.ไดรับเงินประจําตําแหน.ง (ผนวก ก-2)
3.1.1.๓ ระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ไดรับเงินประจําตําแหน.งประเภทบริหาร และ
สว. - สวญ. ทําหนาที่หัวหนาหน.วย (ผนวก ก-3)

-43.1.2 ใหผูรับการประเมินบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ผนวก ก) แลวเสนอผูประเมินต0อไป
๓.2

การดําเนินการขณะประเมิน
๓.2.๑ ผูประเมิน ดําเนินการดังนี้
๓.2.๑.๑ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน และ
ลงนามในแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ทั้ ง นี้ ผู ประเมิ น จะตองพิ จ ารณาหั ว ขอประเมิ น ใหตรงกั บ
ขอเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ และพึงพิจารณาดวยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบทุกหัวขอ หากมีการ
ขูด ลบ ขีด ฆ0า ที่ใด ใหผูประเมินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแห0ง โดยผูประเมินจะตองรับผิดชอบในการประเมินที่
ไม0เป-นไปตามขอเท็จจริง
๓.2.๑.๒ ใหความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบั ติร าชการของผูรับ การประเมิน เช0 น
การชมเชยการปฏิบัติราชการ คําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น เป-นตน
๓.2.๑.๓

ส0งผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการไปยังผูตรวจสอบ

๓.2.2 ผูตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบผลการประเมิน ที่ผูประเมินไดประเมินไว
กรณีผู ตรวจสอบพิจ ารณาแลว เห็น ชอบกับ ผลการประเมิน ที ่ผู ประเมิน ได
ประเมินไว ใหลงนามในผลการประเมินดังกล0าว
กรณีผูตรวจสอบพิจารณาแลว ไม0เห็นชอบกับผลการประเมินที่ผูประเมินไดประเมินไว
ใหเรีย กผูประเมิ นหรื อผู รับการประเมิ นเขาชี้แจง เพื่อใหผู ประเมินพิ จารณาปรั บเปลี่ย นผลการประเมิ น
ใหเป-นไปตามขอเท็จจริงตามหัวขอประเมินที่กําหนดไว หากตกลงกันไดใหผูตรวจสอบลงนามในผลการประเมิน
ดังกล0าว หรือผูตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนผลการประเมินไดตามความเหมาะสม แต0ใหเป-นไปตามหัวขอ
ประเมินที่กําหนด โดยมีความเห็นและตองรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
๓.3

การดําเนินการหลังการประเมิน
3.3.1 เมื่ อผู ตรวจสอบดํ าเนิ น การเสร็ จ สิ้ นแลว ใหแจงผู ประเมิ น ทราบเพื่ อแจงผลการ
ประเมิ น ตามแบบ ผนวก ข-1 ใหผู รั บ การประเมิ น ทราบโดยเร็ ว อย0 า งชาไม0 เ กิ น 7 วั น ทํา การ นั บ แต0
วั น ที่ ผูประเมินทราบ
3.3.2 ผู รั บ การประเมิ น มี ห นาที่ เ อาใจใส0 ติ ด ตามผลการประเมิ น จากผู ประเมิ น
และเมื่อรับทราบผลการประเมินแลวใหลงลายมือชื่อรับทราบในแบบแจงผลการประเมินดวย กรณีไม0ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบภายใน ๗ วันทําการ ใหถือว0าผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมินนั้นแลว หากเห็น
ว0าผลการประเมินของตนไม0ถูกตองตามขอเท็จจริง ใหผูรับการประเมินเขาพบผูประเมินหรือผูตรวจสอบ
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน
ทั้งนี้ ผูประเมินหรือผูตรวจสอบอาจพิจ ารณาปรับ เปลี่ ยนผลการประเมิ น ใหตรงกั บขอเท็ จจริงได และตอง
รับผิดชอบในผลการประเมินและผลการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงแกไข หากผูรับการประเมินยังไม0พอใจใหรอง
ทุกข4ต0อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน ที่ทําหนาที่พิจารณาคํารองทุกข4ของผูรับการประเมินที่เห็นว0า
ผลการประเมินของตนไม0เป-นไปตามขอเท็จจริง ภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต0วันที่รับทราบผลการประเมิน
กรณี มีการปรับเปลี่ยนผลการประเมินใหถือว0าเป-นผลการประเมินของผูรับการประเมิน
ที่สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณา ในดานการบริหารงานบุคคลได

-5๓.3.3 ใหหน.วยงานในแต.ละระดับ ดําเนินการดังนี้
๓.3.3.1 จั ดใหมี การบั นทึ กขอมู ลสรุ ปผลการประเมิ นของขาราชการตํ ารวจ
ในสั งกัดตามแบบ ผนวก ค ภายในเดื อน มี .ค. สํ าหรั บรอบระยะเวลาการประเมินครั้ งที่ ๑ และ เดื อน ก.ย.
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๒
๓.3.3.๒ ประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยู0ในกลุ0มสูงกว0ามาตรฐานกลาง
ในที่เปWดเผย ณ ที่ตั้งหน0วยงานของผูประเมิน ตามแบบที่กําหนด ผนวก ง
๓.3.3.๓ มอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ตามขอ ๓.3.3.๑ และ
๓.3.3.๒ ทั้งนี้ ใหเสร็จสิ้ นภายในเดือน มี .ค. สํา หรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๑ และ เดื อน ก.ย.
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๒
๓.4

การส.งและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน
ใหจั ด เก็ บ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และบั น ทึ ก ขอมู ล ผลการประเมิ น ในระบบ
ฐานขอมูล กําลังพลโครงการ POLIS ที่หน0วยงานตนสังกัดในแต0ละระดับ แลวแต0กรณี เวนแต0ขาราชการตํารวจ
ระดับ ผบช. ขึ้นไป และ ผบก.หน0วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ให ตร.(กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล) จัดเก็บ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบันทึกขอมูลผลการประเมินในระบบฐานขอมูลกําลังพลโครงการ POLIS
4.

การประเมินผล การประเมินในระดับดีเยี่ยม
4.๑

ในแนวทางนี้
4.1.1 การประเมินในระดับดีเยี่ยม หมายถึง การประเมินผลงานของผูรับการประเมิน
ที่ประสงค4จะไดรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม โดยมีองค4ประกอบ ดังนี้
4.1.1.1
เป-นผูมีความประพฤติดี และปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความทุ0มเท
เสียสละ อย0างสม่ําเสมอ ต0อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมิน จนเป-นแบบอย0างที่ดี และ
4.1.1.2
คิด คนนวั ตกรรมในการปฏิ บัติ หนาที่ ใหม0ๆ และไดมีการนําไปใช
ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการไดอย0างแทจริงอย0างเป-นรูปธรรม หรือ
4.1.1.3

มีผลการปฏิบัติงานเป-นกรณีพิเศษอย0างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้
(1) เป-นงานที่ยุ0งยาก สลับซับซอนมากกว0าปกติทั่วไป การไดมา
ซึ่งขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เป-นไปดวยความยากยิ่ง หรือเป-นงานปกติแต0มีการปรับระบบการทํางานใหสั้น
กระชับ คล0องตัว ลดความซ้ําซอนของเอกสาร หลักฐาน และขั้นตอนที่ไม0จําเป-น และ
(2) เป-น ผู ที ่ม ีบ ทบาทหรือ เป-น ตัว แปรสํ า คัญ ที ่ทํา ใหงานนั ้น
สําเร็จ และ
(3) ผล งานนั้ น ไดมาจากการใช คว ามรู คว ามส ามารถ
ประสบการณ4 ปฏิภาณ ไหวพริบ เป-นพิเศษมากกว0ากรณีปกติทั่วไป และ
(4) มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะขางตนอย0างต0อเนื่อง

-64.1.2 นวัตกรรมในการปฏิบัติหนาที่ หมายถึง การคิดคน อาจเป-นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เกิดจากการใชความรูความคิดสรางสรรค4 มิใช0การคัดลอกเลียนแบบจากหน0วยอื่น และไดมีการนําไปใชปฏิบัติ
จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการไดอย0างแทจริงอย0างเป-นรูปธรรม ทั้งนี้นวัตกรรมในการปฏิบัติหนาที่อาจรวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ4ใหม0ๆ ที่ยังไม0เคยมีใชมาก0อน และคิดคนโดยบุคคลคนเดียวหรือมากกว0าหนึ่งคนก็ได
4.1.3 ผูรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม คือ ขาราชการตํารวจตั้งแต0ระดับ ผบ.หมู0 ขึ้นไป
ที่ประสงค4จะขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม
4.1.4 คณะกรรมการประเมิน หมายถึง คณะกรรมการซึ่ง มีอํา นาจหนาที่ พิจ ารณา
ผูรับการประเมินที่ยื่นแบบประเมินในระดับดีเยี่ยม ว0าเป-นผูมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม0 เพื่อประกาศใหเป-น
ผูรับการประเมินที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม
4.1.4.1
ระดับคณะกรรมการ
กก.
บก.
บช.
ตร.

องค4ประกอบของคณะกรรมการประเมิน มีดังนี้
ประกอบดวย

ผกก.
รอง ผกก. ทุกนายที่ทําหนาที่บริหาร
ผบก.
รอง ผบก. ทุกนายที่ทําหนาที่บริหาร
ผบช.
รอง ผบช. ทุกนายที่ทําหนาที่บริหาร
จตช. หรือ รอง ผบ.ตร. อาวุโส
จตช. หรือ รอง ผบ.ตร. ที่เหลือ

เป-นประธาน
เป-นกรรมการ
เป-นประธาน
เป-นกรรมการ
เป-นประธาน
เป-นกรรมการ
เป-นประธาน
เป-นกรรมการ

คณะกรรมการประเมินนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน ดําเนินการ ดังนี้
(1) กลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ที่เรียกชื่อ
เป-นอย0างอื่น ที่มีหัวหนาหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก. ใหคณะกรรมการประเมินประกอบดวย รอง ผบก.
เป-นประธาน และ ผกก.เป-นกรรมการ
(2) สถานีตํารวจ ด0าน หรือหน0วยงาน ที่เรียกชื่อเป-นอย0างอื่น ที่มี
หัวหนาหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผกก. หรือ สว. ใหคณะกรรมการประเมินประกอบดวย รอง ผกก.หรือ สว.
เป-นประธาน และ สว.หรือ รอง สว. เป-นกรรมการ แลวแต0กรณี เพื่อพิจารณาผูรับการประเมินระดับ ผบ.หมู0
(๓) สําหรับหน0วยงานใดที่มี กต.ตร. ใหผูแทน กต.ตร. จํานวน ๑ คน
ร0วมเป-นคณะกรรมการประเมินดวย

-74.1.4.2 สํา หรับ หน0ว ยงานใด ที่ มีขาราชการตํา รวจดํ า รงตํ าแหน0งควบปรั บ
ระดับเพิ่ม - ลดไดในตัวเอง เช0น บ.ตร., รพ.ตร., รร.นรต., ศูนย4ฯ เป-นตน ซึ่งอาจไม0มีผูที่ทําหนาที่บริหารหรือมี
ไม0เพียงพอที่จะเป-นคณะกรรมการประเมิน ได ใหผูบังคับบัญชาที่เป-นหัวหนาหน0วยของหน0วยนั้นๆ พิจารณา
แต0งตั้งคณะกรรมการประเมินไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการประเมิน จะตองไม0นอยกว0า 3 คน
เพื่อใหครบองค4ประชุม
4.1.5 รอบระยะเวลาการประเมิน หมายถึง รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในแต0ละ
รอบปQงบประมาณ
4.2

ขั้นตอนและวิธีการ
4.2.1 การยื่นขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม
ใหผู รับ การประเมิ นในระดั บดี เยี่ ยม ยื่ นขอรับ การประเมิ นตามแบบประเมิ นผล
การประเมินในระดับดีเยี่ยม (ผนวก ก-4) โดยใหบรรยายไม0ควรเกินสองหนากระดาษ เอ 4 แลวส0งแบบ
ประเมิ น พรอมแสดงหลั กฐานประกอบการนํ า เสนอผลการประเมิ น ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ต0 อประธานกรรมการ
ประเมินระดับตน ในรูปของเอกสาร ภาพถ0าย ภาพเคลื่อนไหว ไดตามที่เห็นว0าเหมาะสมเพื่อประกอบการ
เผยแพร0ผลงานในเว็บไซต4ของหน0วยและกองสารนิเทศ ภายในวันที่ 1 ก.ค.
4.2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน
4.2.2.1 โดยหลักการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน จะมี 2 ระดับ เวนแต0
กรณีที่ไม0สามารถพิจารณาได 2 ระดับ ใหพิจารณาเพียงระดับเดียว ดังนี้
ระดับขาราชการตํารวจ
1. ขาราชการตํารวจระดับ ผบ.หมู.
เวนแต0
1.1 หน0วยงานที่มีหัวหนาหน0วยงานตั้งแต0ระดับ รอง ผกก.ลงมา

การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน
จํานวน 2 ระดับ
ระดับ
เดียว
ระดับตน ระดับสุดทาย
กก.
บก.
ตามขอ
4.1.4.1(2)
กก.
บก.

1.2 ไม0สังกัด บก.ใน บช.ใด
1.3 ไม0สังกัด กก.ใน บก.ใด
1.4 ไม0สังกัด กก.และ บก. ใน บช.ใด
2. ขาราชการตํารวจระดับ รอง สว. – ผกก.
เวนแต0
2.1 ขาราชการตํารวจระดับ รอง สว. – รอง ผกก.สังกัด ตามขอ
กลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ที่เรียกชื่อ 4.1.4.1(1)
เป-นอย0างอื่น และมีหัวหนาหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก.
2.๒ ขาราชการตํารวจระดับ ผกก.สังกัดกลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ
คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ที่เรียกชื่อเป-นอย0างอื่น และมี
หัวหนาหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก.
2.๓ ไม0สังกัด บก.ใน บช.ใด
2.๔ สังกัด บก.หน0วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร.
บก.

บก.

-

บช.
บช.

บก.
บช.
-

บช.

-

-

บช.

ตร.

บช.
-

-8ระดับขาราชการตํารวจ
3. ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก.
เวนแต0
สังกัด บก.หน0วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. หรือหน0วยงานที่เรียกชื่อ
เป-นอย0างอื่นและไม0สังกัด บช.ใด
4. นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามขอ 1 – 3 และขึ้นตรงต.อ ตร.
5. ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบช. - ผูช.วย ผบ.ตร.

การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน
จํานวน 2 ระดับ
ระดับ
เดียว
ระดับตน ระดับสุดทาย
บช.
ตร.
-

-

ตร.

-

-

ตร.
ตร.

4.2.2.2 ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร.หรือเทียบเท0า ให ผบ.ตร. เป-น
ผูพิจารณา สําหรับ ผบ.ตร. ให นายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเป-นผูพิจารณา
4.2.3 ระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการของคณะกรรมการประเมิน
๔.๒.๓.๑ คณะกรรมการประเมินระดับ กก. และ คณะกรรมการประเมินตาม
ขอ ๔.๑.4.๑(๒) พิจารณาดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๗ ก.ค.
๔.๒.๓.๒ คณะกรรมการประเมินระดับ บก. และ คณะกรรมการประเมินตาม
ขอ ๔.๑.4.๑(๑) พิจารณาดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๔ ก.ค.
๔.๒.๓.๓

คณะกรรมการประเมิน ระดั บ บช. พิจารณาดําเนินการใหเสร็จสิ้ น

๔.๒.๓.๔

คณะกรรมการประเมิ นระดั บ ตร. พิจ ารณาดํ า เนิ นการใหเสร็จ สิ้ น

ภายในวันที่ ๒๑ ก.ค.
ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค.
๔.๒.๓.๕ สํา หรั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประเมิ นที่ มี ๒ ระดับ เมื่ อ
ประธานกรรมการประเมินระดับตนพิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอไปยังประธานกรรมการประเมินระดับสุดทาย
ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันที่การพิจารณาเสร็จสิ้น
กรณี ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการประเมิ น ในแต0 ล ะระดั บ ไม0
แลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่ ตร. กําหนด ก็ใหดําเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต0อไปจนกว0าจะเสร็จสิ้น แลวให
คณะกรรมการประเมินชี้แจง เหตุผล และความจําเป-น กรณีดําเนินการไม0แลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ ตร.
กําหนดต0อประธานกรรมการประเมินเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ และสําหรับคณะกรรมการประเมินระดับ ตร. ให
ชี้แจงต0อ ผบ.ตร.

-94.2.4 การแจงและประกาศผลการประเมิน
4.2.4.1 ขา รา ชการตํ า รวจระดั บ ผบ.หมู. - ผู ช. ว ย ผบ.ตร. เมื่ อ
คณะกรรมการประเมิ น ทั้ ง 2 ระดั บ หรื อ 1 ระดั บ แลวแต0 กรณี พิ จ ารณาเสร็ จ แลว ใหประธานกรรมการ
ประเมินระดับสุดทายแจงผลการประเมินตามแบบ ผนวก ข-2 ใหผูบังคับบัญชาในระดับ บก. และ บช. ทราบ
แลวใหผูบังคับบัญชาดังกล0าว ปWดประกาศในที่เปWดเผย ณ ที่ตั้งหน0วยงานระดับ บก. และ บช.ของผูยื่นขอรับ
การประเมินในระดับดีเยี่ยม ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันที่การพิจารณาเสร็จสิ้น และแจงเวียนภายในหน0วย
ใหทราบโดยทั่วกัน รวมถึงเผยแพร0ในเว็บไซต4ของหน0วย (หากมี) และ กองสารนิเทศ
สําหรับขาราชการตํารวจที่ไม0สังกัด บก.และ บช.ใด ที่มีคณะกรรมการ
ประเมินระดับสุดทายเป-นระดับ ตร. ใหประธานกรรมการประเมิน แจงผลการประเมิน ไปที่ กองทะเบียนพล
สํานักงานกําลังพล เพื่อแจงเวียนรายชื่อผูยื่นขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันที่
การพิจารณาเสร็จสิ้น และเผยแพร0ในเว็บไซต4กองสารนิเทศ
4.2.4.2 ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ ผบ.ตร. เมื่อผูบังคับบัญชา
พิจารณาเสร็จแลว ใหแจงผลการประเมิน ไปที่ กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล เพื่อแจงเวียนรายชื่อผูยื่น
ขอรั บการประเมิ นในระดับ ดีเ ยี่ยม ภายใน 3 วัน ทํา การ นั บแต0วัน ที่การพิจารณาเสร็จ สิ้น และเผยแพร0ใน
เว็บไซต4กองสารนิเทศ
4.2.5 การคัดคานผลการประเมิน
4.2.5.1 หากผูหนึ่งผูใดเห็นว0าการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน ไม0เป-น
ธรรมหรือไม0เหมาะสม ใหยื่นคัดคานเป-นลายลักษณ4อักษร โดยปรากฏหลักฐานและเหตุผลที่ชัดเจนต0อประธาน
กรรมการประเมินระดับสุดทาย เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ภายใน 7 วันทําการ นับแต0วันที่ปWดประกาศ หรือวันที่
เผยแพร0ในเว็บไซต4 เวนแต0กรณียื่นคัดคานต0อคณะกรรมการประเมิน ระดับ ตร. ใหดําเนินการรองทุกข4ตาม
กฎหมายที่กําหนด
4.2.5.2 เมื่อคณะกรรมการประเมินพิจารณาขอคัดคานตามขอ 4.2.5.1 แลว
ผลเป-นประการใดใหถือเป-นที่ยุติ และใหดําเนินการตามขอ 4.2.4
5.

6.

ผลการประเมิน
การประเมิน มี 4 ระดับ โดยแบ0งเป-น 3 กลุ0ม ดังนี้
5.๑ กลุ0มสูงกว0ามาตรฐานกลาง คือ กลุ0มที่มีผลการประเมินอยู0ในระดับดีเยี่ยมและระดับดี
5.๒ กลุ0มอยู0ในมาตรฐานกลาง คือ กลุ0มที่มีผลการประเมินอยู0ในระดับพอใช
5.๓ กลุ0มต่ํากว0ามาตรฐานกลาง คือ กลุ0มที่มีผลการประเมินอยู0ในระดับตองปรับปรุง

อื่น ๆ
6.1 กรณีผูรับการประเมินไปช.วยราชการหรือปฏิบัติราชการใหดําเนินการ ดังนี้
6.๑.๑ ผูรับการประเมินช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากตนสังกัด หรือนอกสังกัด ตร.
ในรอบระยะเวลาการประเมินในแต.ละครั้ง (6 เดือน) หน0วยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานที่
ผูรับการประเมินไปช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แลวส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานตนสังกัดเดิมเพื่อเก็บไว
เป-นหลักฐานดวย

- 10 ผูรับการประเมินช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากตนสังกัด หรือนอกสังกัด ตร.
ไม.ครบรอบระยะเวลาการประเมินในแต.ละครั้ง หน0วยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานตนสังกัด
โดยใหผู บั งคั บ บั ญ ชาในหน0 ว ยงานที่ ผู รั บ การประเมิ น ไปช0 ว ยราชการหรื อปฏิ บั ติ ร าชการ ประเมิ น ในหวง
ระยะเวลาที่ช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แลวส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานตนสังกัด
6.๑.๒ ผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการหรือช0วยราชการไม.ขาดจากตนสังกัด หน0วยงาน
ผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานตนสังกัด โดยใหผูบังคับบัญชาหน0วยที่ผูรับการประเมินไปปฏิบัติ
ราชการหรือช0วยราชการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน แลวส0งผลการประเมิน
ไปยังหน0วยงานตนสังกัดเพื่อเป-นขอมูลประกอบการประเมิน
6.2

กรณีผูรับการประเมินอยู.ปฏิบัติราชการในหน.วยงานเดิมไม.ครบรอบระยะเวลาการประเมิน
หน0วยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานใหม0 โดยใหผูบังคับบัญชาในหน0วยงาน
เดิมประเมินในหวงระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ แลวส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานใหม0พรอมกับหนังสือส0งตัว
เพื่อเป-นขอมูลประกอบการประเมิน
6.3 กรณีผูรับการประเมินเขารับการศึกษา ฝNก หรืออบรมหลักสูตรต.างๆ เช.น หลักสูตร
สารวัตร หลักสูตรผูกํากับการ เป,นตน
ใหหน0วยงานตนสังกัดประสานขอผลคะแนนสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความประพฤติ
ตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่หน0วยฝaกอบรมกําหนด มาเป-นขอมูลประกอบการประเมิน
6.4

กรณีผูรับการประเมินลาไปศึกษาต.อในประเทศหรือต.างประเทศ (ไดรับคุณวุฒิ)
หน0วยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานตนสังกัด ทั้งนี้ กรณีการศึกษาต0อ
ต0างประเทศ ให ตท. ประสานขอทราบผลการศึกษาหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการประเมินไดจาก
สถาบันการศึกษา แลวให ตท. ส0งผลหรือเอกสารดังกล0าวไปยังหน0วยงานตนสังกัดเพื่อเป-นขอมูลประกอบการ
ประเมิน
6.5

กรณีผูรับการประเมินลาไปปฏิบัติราชการในองคPการระหว.างประเทศ
หน0วยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานตนสังกัด โดยให ตท. ประสานขอทราบ
ผลการประเมินในรอบระยะเวลาการประเมิน หรือในหวงระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ (กรณีปฏิบัติราชการ
ไม0ครบรอบระยะเวลาประเมิน) ไปยังองค4การระหว0างประเทศ หรือหน0วยงานที่ผูรับการประเมินปฏิบัติราชการ
แลวให ตท. ส0งผลการประเมินดังกล0าวไปยังหน0วยงานตนสังกัดเพื่อเป-นขอมูลประกอบการประเมิน
6.6 กรณีผูรับการประเมินไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ในรอบระยะเวลาการประเมินใน
แต.ละครั้ง (6 เดือน) เนื่องจากทุพพลภาพ ปbวย ฯลฯ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหยกเวนไม0ตองทํา
การประเมินตามแนวทางนี้ โดยใหผูรับการประเมินส0งเอกสารทางการแพทย4หรือเอกสารอื่นใด ที่รับรองอาการ
เจ็บปbวยต0างๆ ที่เป-นเหตุใหไม0สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไปยังผูประเมินเพื่อจัดเก็บเป-นหลักฐาน
…………………………………………………………………

ผนวก ก–๑
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ
ระดับ ผบ.หมู่-รอง ผกก. (ยกเว้น สว.-สวญ. ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วย
และ รอง สว. ขึ้นไปที่ดารงตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง)
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล

สายงาน................................................. หน่วยงาน ................................................

ส่วนที่ ๑ : รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)

ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ......)

ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ............................................... ตาแหหน่ง.............................................
ส่วนที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ
ผู้รับการประเมิน
ผู้ประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
พอใช้

หัวข้อประเมิน
๑. มีส่ วนร่ วมในงานตามหน้าที่ มี ความรั บผิ ดชอบ ร่ วมแหรงร่วมใจ
ตั้ ง ใจที่ จ ะท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แหละมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์
กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
๒. มี ค ว ามเอาใจใส่ กระตื อ รื อ ร้ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง า น
เกิ ด ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
๓. ความสนใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ แหละทั กษะ ยุ ทธวิ ธี ในการท างานของตนเอง
แหละความสามารถที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแหละประสิ ท ธิ ผ ล
4. รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการตารวจ
ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการประเมิน

ดี

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 3 - 4 หัวข้อ

พอใช้

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 2 หัวข้อ

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย

ส่วนที่ ๔ : ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้

ความเห็น..............................................

เห็นชอบ

.............................................................

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.......................
................................................................

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ
(...........................)
(....................................)
(.....................................)
ตาแหหน่ง.........................
ตาแหหน่ง....................................
ตาแหหน่ง...................................
......../......./.......
........../............/..........
.........../.........../..........

หมายเหตุ คาอธิบายปรากฏด้านหลัง

ผนวก ก–1
คำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรตำรวจ
ระดับ ผบ.หมู่-รอง ผกก. (ยกเว้น สว.-สวญ. ทำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วย
และ รอง สว. ขึ้นไปที่ดำรงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ
1. มีส่วนร่วมในงำนตำมหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจที่จะทำงำนร่วมกับผู้อื่น และ
มีมนุษยสัม พัน ธ์ กับเพื่ อนร่ วมงำน หมายถึง การปฏิบัติห น้าที่ ของตนตามอานาจหน้าที่ โดยมี
การบูรณาการร่วมกันกับผู้ร่วมงานหรือกรณีที่เชื่อมโยงกับ หน่วยอื่น การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในการปฏิบัติกิจ กรรมส่ว นรวม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น เช่น การทากิจกรรม ๕ส, เคารพธงชาติ ,
ฝึกประจาสัปดาห์ เป็นต้น
2. มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติงำน เกิดผลงำนที่มีคุณภำพ หมายถึง การปฏิบัติงาน
ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ก่อเกิดผลงานที่มีค วามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธีในกำรทำงำน
ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภ ำพและประสิทธิ ผล
หมายถึ ง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่ รู้ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตน ด้ ว ยการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์
4. รักษำระเบียบวินัยของข้ำรำชกำรตำรวจ หมายถึง การประพฤติตนหรือปฏิบัติห น้าที่ราชการ
โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการโดยเคร่งครัด
ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน
- ให้ ผู้ ประเมินสรุ ปผลการประเมิน โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ
โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีทำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการทา
เครื่ อ งหมาย  ในช่ อ ง “ปฏิ บั ติ ดี ” 4 หั ว ข้ อ ก็ จ ะได้ ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี หรื อ กรณี ท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น
- กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง ,
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น
ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ

ผนวก ก–2
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ
ระดับ รอง สว. ขึ้นไปที่ดารงตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง
และ ระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล

สายงาน................................................. หน่วยงาน ................................................

ส่วนที่ ๑ : รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)

ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. .......)

ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ............................................... ตาแหหน่ง.............................................
ส่วนที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ
ผู้รับการประเมิน
ผู้ประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
พอใช้

หัวข้อประเมิน
๑. งานประจาตามระเบียบแหละงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุ ณภาพของงาน ปฏิ บั ติ งานได้ ผลตามเป้ าหมายที่ ก าหนด
มีความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ แหละ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน
๓. ความสนใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ แหละทั กษะ ยุ ทธวิ ธี ในการท างานของตนเอง
แหละความสามารถที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ให้มีประสิทธิภาพแหละประสิทธิผล
4. ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนในสิ่ งที่ ดี งาม มี ศี ลธรรม จริ ยธรรมอั นดี
ประพฤติ ตนให้ เ หมาะสมกับ การเป็ น ข้า ราชการตารวจ
อยู่ ใ นกรอบของประมวลจริ ย ธรรมแหละจรรยาบรรณ
ของตารวจ แหละจรรยาบรรณของแหต่ละวิชาชีพนั้นๆ
ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการประเมิน

ดี

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 3 - 4 หัวข้อ

พอใช้

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 2 หัวข้อ

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย

ส่วนที่ ๔ : ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้

ความเห็น..............................................

เห็นชอบ

.............................................................

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.......................
................................................................

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ
(...........................)
(....................................)
(.....................................)
ตาแหหน่ง.........................
ตาแหหน่ง....................................
ตาแหหน่ง...................................
......../......./.......
........../............/..........
.........../.........../..........

หมายเหตุ คาอธิบายปรากฏด้านหลัง

ผนวก ก–2
คำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรตำรวจ
ระดับ รอง สว. ขึ้นไปที่ดำรงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง
และระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ
1. งำนประจำตำมระเบียบและงำนที่ได้รับมอบหมำย หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายหรือระเบียบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. คุณภำพของงำน ปฏิบัติงำนได้ผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด มีควำมรวดเร็ว ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนสมบูรณ์
และควำมเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของงำน หมายถึง การปฏิบัติงานในแต่ล ะสายวิชาชีพนั้นๆ และ
ให้แต่ละหน่วยกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในแต่ละสายวิชาชีพของหน่วยตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของภารกิจของข้าราชการตารวจในวิชาชีพนั้นๆ
3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธี ในกำรทำงำน
ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
หมายถึง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์
4. ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในสิ่ ง ที่ ดี ง ำม มี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรมอั น ดี ประพฤติ ต นให้ เ หมำะสม
กับกำรเป็น ข้ำ รำชกำรต ำรวจ อยู่ใ นกรอบของประมวลจริ ยธรรมและจรรยำบรรณของตำรวจ
และจรรยำบรรณของแต่ละวิชำชีพนั้นๆ หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง
เหมาะสม ตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทาง
ในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธารงรักษา
ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง อาชี พ ข้ า ราชการต ารวจ เช่ น ในกรณี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ พทย์ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามใบประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ เป็นต้น
ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน
- ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ
โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีทำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการทา
เครื่ อ งหมาย  ในช่ อ ง “ปฏิ บั ติ ดี ” 4 หั ว ข้ อ ก็ จ ะได้ ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี หรื อ กรณี ท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น
- กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง ,
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น
ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ

ผนวก ก–3
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ
ระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร และ สว.-สวญ. ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล

สายงาน................................................. หน่วยงาน ................................................

ส่วนที่ ๑ : รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)

ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. .......)

ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ............................................... ตาแหหน่ง.............................................
ส่วนที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ
ผู้รับการประเมิน
ผู้ประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
พอใช้

หัวข้อประเมิน
๑. งานประจาตามระเบียบแหละงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. การปกครองบังคับบัญชา
๓. ความสนใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ แหละทั กษะ ยุ ทธวิ ธี ในการท างานของตนเอง
แหละความสามารถที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ให้มีประสิทธิภาพแหละประสิทธิผล
4. ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนในสิ่ งที่ ดี งาม มี ศี ลธรรม จริ ยธรรมอั นดี
ประพฤติ ตนให้ เหมาะสมกั บ การเป็ น ข้ าราชการตารวจ
อยู่ ใ นกรอบของประมวลจริ ย ธรรมแหละจรรยาบรรณ
ของตารวจ
ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการประเมิน

ดี

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 3 - 4 หัวข้อ

พอใช้

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจานวน 2 หัวข้อ

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย

ส่วนที่ ๔ : ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา
ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้

ความเห็น..............................................

เห็นชอบ

.............................................................

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.......................
................................................................

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ
(...........................)
(....................................)
(.....................................)
ตาแหหน่ง.........................
ตาแหหน่ง....................................
ตาแหหน่ง...................................
......../......./.......
........../............/..........
.........../.........../..........

หมายเหตุ คาอธิบายปรากฏด้านหลัง

ผนวก ก–3
คำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรตำรวจ
ระดับ ผกก. ขึ้นไปที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหำร และ สว.-สวญ. ทำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ
1. งำนประจำตำมระเบียบและงำนที่ได้รับมอบหมำย หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายหรือระเบียบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. กำรปกครองบัง คั บบั ญชำ หมายถึ ง การก ากั บดู แลให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญ ชาปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ
ระเบียบและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธีในกำรทำงำน
ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิผล
หมายถึ ง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่ รู้ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตน ด้ ว ยการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์
4. ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงำม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำ รำชกำรต ำรวจ อยู่ ใ นกรอบของประมวลจริ ย ธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ หมายถึ ง
การครองตนและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสม ตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธารงรักษาศักดิ์ศรี
แห่งอาชีพข้าราชการตารวจ
ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน
- ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ
โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีทำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการทา
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 4 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี หรือกรณีทาเครื่องหมาย
 ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น
- กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง ,
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น
ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ

ผนวก ก–4
แบบประเมินผล การประเมินในระดับดีเยี่ยม
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล

สายงาน................................................. หน่วยงาน ..................................................

รอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................................................................................................
ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ............................................... ตาแหน่ง...............................................
ส่วนที่ ๒ : การประเมินในระดับดีเยี่ยม ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละ
อย่างสม่่าเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือมีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง
ระบุ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 : ลงนามรั บ รองการประเมิ น ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างสม่่าเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี
และมีนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง
ขอรับรองว่าความประพฤติฯ และนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ
อย่างดียิ่ง เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับการประเมิน
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................
............./................/................
ส่วนที่ 4 : ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการประเมินระดับต้น

 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................
…..….……./……………../………….…
คณะกรรมการประเมินระดับสุดท้าย

 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
…..….……./…………../………………
หมายเหตุ คาอธิบายปรากฏด้านหลัง

ผนวก ก–4
คำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผล กำรประเมินในระดับดีเยี่ยม
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินในระดับดีเ ยี่ยม จะต้องเป็น ผู้มีค วำมประพฤติดี ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมทุ่มเท
เสี ย สละอย่ ำ งสม่ ำเสมอ ต่ อ เนื่ อ งตลอดรอบระยะเวลำกำรประเมิ น จนเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี และ
มีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษอย่ำงดียิ่ง
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสี ย สละอย่ า งสม่ าเสมอ ต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
2. คิดค้นนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆ และได้มีการนาไปใช้ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ
ได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม หรือ
3. มีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้
(1) เป็ น งานที่ ยุ่ ง ยาก สลั บ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า ปกติ ทั่ ว ไป การได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ห ลั ก ฐาน
เป็นไปด้วยความยากยิ่ง หรือเป็นงานปกติ แต่มีการปรับระบบการทางานให้สั้น กระชับ คล่องตัว
ลดความซ้าซ้อนของเอกสาร หลักฐาน และขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และ
(2) เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือเป็นตัวแปรสาคัญ ที่ทาให้งานนั้นสาเร็จ และ
(3) ผลงานนั้นได้มาจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นพิเศษ
มากกว่ากรณีปกติทั่วไป และ
(4) มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
4. ให้แสดงหลักฐานประกอบการนาเสนอผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อประกอบการเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ ของหน่วยและ
กองสารนิเทศ
นวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง การคิดค้น อาจเป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ มิใช่การคัดลอกเลียนแบบจากหน่วยอื่น และได้มีการนาไปใช้ ปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการได้ อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้นวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่อาจรวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน และคิดค้นโดยบุคคลคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ โดยให้
บรรยำยไม่ควรเกิน ๒ หน้ำกระดำษ เอ ๔
ส่วนที่ 3 : ลงนำมรั บ รองกำรประเมิน ในระดับดี เ ยี่ ยม จะต้อ งเป็น ผู้มี ค วำมประพฤติ ดี ปฏิ บัติ หน้ำ ที่ร ำชกำร
ด้วยควำมทุ่มเท เสียสละอย่ำงสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลำกำรประเมินจนเป็ นแบบอย่ำง
ที่ดี และมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษอย่ำงดียิ่ง
ให้ผู้ รับการประเมิน ลงนามรับรองความประพฤติ ฯ และนวัตกรรมในการปฏิบัติห น้าที่ หรือ ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง
ส่วนที่ 4 : ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน
ให้ประธานกรรมการประเมินในแต่ละระดับ เลือกให้ความเห็นชอบความประพฤติฯ และนวัตกรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง และลงนามรับรอง

ผนวก ข-1
แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ถึง........................................................................................
ด้วยได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าน ระหว่างวันที่............เดือน.....................พ.ศ...................
ถึงวันที.่ .............เดือน.......................พ.ศ............... แล้ว ปรากฏว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ........................
ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม
 สูงกว่ามาตรฐานกลาง

(ระดับดีเยี่ยม และระดับดี)

 อยู่ในมาตรฐานกลาง

(ระดับพอใช้)

 ต่่ากว่ามาตรฐานกลาง

(ระดับต้องปรับปรุง)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
กรณีดังกล่าว หากท่านเห็นว่าผลการประเมินของตนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้ด่าเนินการดังนี้
๑. ร้องทุกข์ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ ตร. ก่าหนด หรือ
๒. เข้าพบผู้ประเมินหรือผู้ตรวจสอบ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการพร้อมหลักฐาน
ประกอบการอ้างอิงการด่าเนิ นการ หรื อขอค่าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน นับแต่วันที่
รั บ ทราบผลการประเมิ น ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระเมิ น หรื อ ผู้ ต รวจสอบอาจพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นผลการประเมิ น ใหม่
โดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบการอ้างอิงการด่าเนินการของผู้รับการประเมินใหม่ หากผู้รับการประเมิน
ยังไม่พอใจให้ร้องทุกข์ตามกฎหมายหรือระเบียบ ตร. ก่าหนด
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้ประเมิน
(.........................................................)
ต่าแหน่ง ...........................................................
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ..............
รับทราบการประเมินและผลการประเมิน
(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รับการประเมิน
(.........................................................)
ต่าแหน่ง ...........................................................
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ..............
หมายเหตุ เมื่อผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินแล้ว ให้ผู้รับการประเมินเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ผนวก ข-2
แบบแจ้งผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม
ด้วยคณะกรรมการประเมินระดับ................................ได้ประเมินผล การประเมินในระดับดีเยี่ยมของ
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................................
รอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............................ แล้ว
ปรากฏว่า  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ การพิจารณาผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
ตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
2. คิ ด ค้ น นวั ต กรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ หม่ ๆ และได้ มี ก ารน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ จนเกิ ด ประโยชน์
ต่อทางราชการได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ระบุ................................................................................................
.............................................................................................................................................................................หรือ
3. มีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นงานที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากกว่าปกติทั่วไป การได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง หลั กฐาน
เป็นไปด้วยความยากยิ่ง หรือเป็นงานปกติ แต่มีการปรับระบบการทางานให้สั้น กระชับ คล่องตัว ลดความซ้าซ้อน
ของเอกสาร หลักฐาน และขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และ
3.2 เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือเป็นตัวแปรสาคัญ ที่ทาให้งานนั้นสาเร็จ และ
3.3 ผลงานนั้นได้มาจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นพิเศษ
มากกว่ากรณีปกติทั่วไป และ
3.4 มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ............................................................ ประธานกรรมการประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ............

ผนวก ค

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ
หน่วยงาน .............................................................................................................................................................
ผลการประเมิน  ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. .......... - 31 มี.ค. ..........)  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย..............)
ลาดับ

ผู้รับการประเมิน
ยศ

ชื่อ

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

ระดับผลการ
ประเมิน

(ลงชื่อ) ..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..........

หมายเหตุ การจั ด รายชื่ อ ผู้ รั บ การประเมิ น หากมี ผู้ รั บ การประเมิ น จ านวนมากให้ จั ดเรี ย งตามสายงาน
หรือกลุ่มงาน โดยเรียงตามลาดับชั้นยศ

แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง

ผนวก ง

การประเมินครั้งที.่ ...........ระหว่างวันที่..........เดือน......................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ.........
กลุ่มผู้รับการประเมิน .................................................. สังกัด .............................................................
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ......................................................................

หมายเหตุ การจัดรายชื่อผู้รับการประเมิน หากมีผู้รับการประเมินจานวนมากให้จัดเรียงตามสายงาน
หรือกลุ่มงาน โดยเรียงตามลาดับชั้นยศ และจัดเรียงลาดับตามลาดับกลุ่มที่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมและดี

